Zápis
z 21.řádného zasedání AS ČVUT
konaného dne 29. března 2006
ve velké zasedací místnosti R ČVUT
1.

Schválení programu 21. zasedání AS ČVUT. (2/3 senátorů)

2.

Kontrola zápisu z 19. a 20. zasedání AS ČVUT. (2/3 senátorů)

3.

Schválení Zprávy o činnosti AS ČVUT za rok 2005. (3/4 senátorů)

4.

Schválení Změny Statutu ČVUT. (3/4 senátorů)

5.

Schválení Vnitřního mzdového předpisu ČVUT. (3/4 senátorů)

6.

Schválení Rozpisu dotace pro rok 2006. (3/4 senátorů)

7.

Schválení mimořádných členů VR ČVUT. (3/4 senátorů)

8.

Schválení Stipendijního řádu ČVUT. (3/4 senátorů)

9.

Schválení Disciplinárního řádu pro studenty ČVUT FBMI .(3/4 senátorů)

10.

Schválení změny Organizačního řádu ČVUT KÚ. (3/4 senátorů)

11.

Schválení VR ČVUT KÚ. (3/4 senátorů)

12.

Projednání Evaluační zprávy EUA. (2/3 senátorů)

13.

Projednání Zprávy vedení ČVUT za období 2000-2005. (2/3 senátorů)

14.

Projednání Směrnice kvestora č.71/2006 pro přiznávání a výplatu sociálních
stipendií. (2/3 senátorů)

15.

Projednání úpravy Ceníku kolejného SÚZ ČVUT. (2/3 senátorů)

16.

Schválení výměny pozemků v areálu Dejvice. (2/3 senátorů)

17.

Schválení přechodu vlastnictví pozemků-Stříbrná Skalice a Temešvár.
(2/3 senátorů)

18.

Různé

a.

Informace o vývoji výstavby na Vítězném náměstí.

b.

Informace o Inkubátoru.

c.

Programové prohlášení SK RVŠ.

d.

Informace o jednotném systému správy a sdílení dokumentů-Enterprise Content
Management.

Přítomni : doc.RNDr. Jiří Demel, CSc. (F1), doc. Ing. Karel Kabele, CSc. (F1), doc. Ing. Petr
Konvalinka, CSc. (F1), Milan Koláčný (F1), Marie Těhlová (F1), doc.Ing. Daniel Hanus,
CSc. (F2), Ing. Jiří Zápotocký (F2), Petr Gardian (F2), Jan Zárybnický (F2), doc. Ing. Jan
Bílek, CSc. (F3), prof. Ing. Vladimír Haasz, CSc. (F3), prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc. (F3),
Ing. Michal Bačovský (F3), Ing. Radek Dobiáš (F3), prof. Ing. Pavel Fiala, CSc. (F4), doc.
Ing. Goce Chadzitaskos, CSc. (F4), doc. Dr. Ing. Ivan Richter (F4), Jiří Král (F4), Václav
Vrba (F4), Ing. Jaroslava Babánková (F5), prof. Ing. arch. Ladislav Lábus (F5), Ing. arch. Jan
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Paroubek (F5), Zuzana Tůmová (F5), doc. PhDr. Mária Jánešová, CSc. (F6), doc.Ing. Jaromír
Sodomka, CSc. (F6), Ing. Bohumil Drápal (F6), Ing. Jan Kašpar (F7), doc. RNDr. Zdeněk
Kluiber, CSc., Ph.D. (F7), Mgr. Veronika Vymětalová (F7), David Kosina (F7), Michaela
Lejsková (F7), doc. PhDr. Jiří Semrád, CSc. (MÚVS), Ing. Carlos Granja, Ph.D. (ÚTEF), Ing.
Ivo Šimůnek, CSc. (KÚ), Ing. Miroslav Vokáč (KÚ), Ing. Tomáš Novotný (KÚ),
Omluveni z jednání : prof. Ing. Michael Valášek, DrSc. (F2), David Beke (F5), Petr Krob
(F6), doc. Dr. Ing. Miroslav Svítek (F6).
Hosté: rektor prof. Havlíček, prorektor prof. Vejražka, prorektor prof. Vlček, prorektorka
doc. Kohoutková, prorektor Dr. Kuba, kvestor Ing. Horáček, děkanka prof. Vrbová, děkan
prof. Bittnar, děkan prof. Hrdlička, doc. Vospěl, Ing. Zmrzlík (SÚZ), doc. Klečka (KÚ),
RNDr. Press (TIC), Mgr. Jiří Mrhal (CPV), Jan Nechyba (KOR),
Předseda AS ČVUT úvodem přivítal nově schválené senátory z fakulty strojní doc.Hanuse a z
fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské doc. Richtera a doc. Chadzitaskose a popřál jim hodně
úspěchů v senátorské práci.
1. Schválení programu 21. zasedání AS ČVUT
Předseda AS ČVUT vyzval senátory, aby podali návrh na případné doplnění nebo vypuštění
některých bodů z programu zasedání. Do bodu Různé byly navrženy: „Prezentace ČVUT –
Dejvíce technice“ (Ing. Drápal) a „Mezinárodní studentská konference 2007“ (p.Zárybnický).
Hlasování : 31 – 0 – 1
Usnesení : AS ČVUT schválil takto změněný program zasedání.
2. Kontrola zápisu z 19. a 20. zasedání AS ČVUT
Předseda AS ČVUT vznesl dotaz na doc. Bílka zda zaznamenal připomínky k zápisu z 19.
zasedání – pouze formální a stylistické připomínky.
Hlasování : 31 – 0 – 1
Usnesení : AS ČVUT schválil zápis z 19.zasedání AS ČVUT.
Předseda AS ČVUT sdělil, že zaznamenal pouze formální a stylistické připomínky k zápisu z
20. mimořádného zasedání AS ČVUT.
Hlasování: 32 – 0 – 0
Usnesení: AS ČVUT schválil zápis z 20.mimořádného zasedání AS ČVUT.
3. Schválení Zprávy o činnosti AS ČVUT za rok 2005
Doc. Bílek informoval AS o tom, že Zpráva zachycuje práci AS ČVUT v roce 2005 a činnost
jednotlivých stálých komisí AS. Zpráva byla od února vystavena na INFOREKu.
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Hlasování : 31 – 0 – 1
Usnesení : AS ČVUT schválil Zprávu o činnosti AS ČVUT za rok 2005.
4. Schválení Změny Statutu ČVUT
Prorektor prof. Bíla, jako zástupce předkladatele, uvedl, že materiál považuje za definitivní
poté, co se k němu vyjádřila legislativní komise.
Doc. Bílek, předseda legislativní komise připomněl, že materiál byl k dispozici
prostřednictvím konference a jestliže se někdo chtěl vyjádřit, mohl tak učinit. Předseda AS
upozornil, že materiál se jistě bude ještě upravovat dle změn, které nastanou v průběhu roku.
Doc Bílek navrhl, aby se hlasovalo o předloženém materiálu a zdůraznil, že připomínky je
nutné řešit na legislativní komisi.
Ing. Bačovský otevřel otázku počtu senátorů z řad studentů a zaměstnanců.
Předseda AS se této diskusi nebrání, ale navrhuje tuto záležitost projednávat prostřednictvím
legislativní komise.
Pan rektor upozorňuje, že návrh Změny Statutu obsahuje řadu důležitých věcí, které by bylo
dobré schválit co nejdříve a zaslat je na ministerstvo školství k registraci a postupně se
průběžně zabývat dalšími změnami.
Hlasování: 30 – 0 – 4
Usnesení: AS schválil Změny Statutu ČVUT.

5. Schválení Vnitřního mzdového předpisu ČVUT
Se změnami Vnitřního mzdového předpisu seznámil AS kvestor ČVUT Ing. Horáček.
Rozpuštění třináctého platu do dvanácti platů - bylo již projednáno a schváleno, navýšení
mzdové tarifní tabulky ČVUT o 5,5%. Byla přepočítána celá mzdová tarifní tabulka s tím, že
se upravily nejnižší tarifní třídy 1., 2. a 3., které byly pod úrovní minimální mzdy, stanovené
zákonem. K výplatě dopočtů dojde nejpozději do 31.5.2006.
Předseda HK prof. Haasz konstatoval, že hospodářská komise projednala uvedený mzdový
předpis bez připomínek.
Hlasování: 33 – 0 – 0
Usnesení: AS schválil Vnitřní mzdový předpis ČVUT.

6. Schválení Rozpisu dotace pro rok 2006
Pan rektor připomněl, že zpracováním Rozpisu dotace pro rok 2006 byl pověřen doc. Vospěl
ještě bývalým rektorem prof. Witzanym a každý další Rozpis dotací bude připravován
kvestorem, tak jak tomu bylo v minulosti.
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Doc. Vospěl předložil materiály k projednání v HK. Materiály jsou k dispozici a jsou
v obvyklém složení, jedinou výjimkou je požadavek na podporu dvou projektů FBMI v roce
2006. Pan rektor konstatoval, že tato podpora projektů FBMI byla schválena všemi děkany
ČVUT.
Předseda HK uvedl, že se HK materiály zabývala na svém jednání. Předseda HK zaslal vedení
ČVUT připomínky HK a projednal s panem rektorem a doc. Vospělem jejich vypořádání.
Vyjádření HK ke konečné verzi rozpisu i k zohlednění připomínek HK bylo rozesláno všem
členům AS e-mailem.
Prof. Haasz upozornil na snížení nárůstu příspěvku na průměr ČVUT u ÚVIČ a VIC, které
však bylo provedeno za cenu použití výnosů z DČ (celkově se jedná o zanedbatelnou částku,
systémově to ale není vhodné řešení). Růst dotace v případě CTN doporučuje HK ponechat,
neboť v loňském roce byly nereálně odhadnuty příjmy ze skript a snížení příspěvku by zřejmě
vedlo k jejich zdražení. Poté předseda HK navrhl schválit Rozpis dotace a příspěvku se
dvěma doprovodnými usneseními.
Hlasování : 34 – 0 – 0
Usnesení : AS ČVUT schválil Rozpis dotace pro rok 2006 s tím, že
a) účelový příspěvek pro FBMI na základní provoz NMR je jednorázovou výpomocí pouze
pro rok 2006,
b) žádá vedení ČVUT, aby :
- zpracovalo do konce září 2006 zásady pro používání výnosů z DČ s ohledem na to, že se
jedná o jediné významnější prostředky, které lze použít pro spoluúčast v řadě projektů
- převedlo objekt v Telči co nejdříve na fakultu stavební.
Poznámka: Senátor Václav Vrba žádá, aby Metodika rozpisu příspěvku a dotací pro rok 2007
byla předložena nejpozději v říjnu tohoto roku.
7. Schválení mimořádných členů VR ČVUT
Pan rektor se domnívá, že rozšíření VR ČVUT mimořádnými členy tak, jak je předkládá je
konečné. V návrhu pan rektor vycházel z návrhu děkanů a do návrhu zahrnul též své
předchůdce prof. Zunu a prof. Witzanyho.
Navrhovaní:
ředitel KÚ doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc., prof. Ing. Z. Bažant, C.E., Ph.D., Dr.Eng.h.c. Ing.
K. Šperlink, CSc., Dr. Ing. Marcus Heyn, prof. Ing. P. Zuna, CSc., Dr.Eng.h.c., prof. Ing. J.
Witzany, DrSc.
Návrh složení volební komise: doc. Bílek, Ing. Bačovský, Michaela Lejsková
Hlasování o volební komisi: 35 – 0 – 0
Výsledky tajného hlasování o mimořádných členech VR ČVUT:
doc.Ing. T. Klečka, CSc., ředitel KÚ
prof. Ing. Z. Bažant, C.E., Ph.D., Dr.Eng.h.c.

30-6-0
31-5-0

schválen
schválen
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Ing. K. Šperlink, CSc.
Dr. Ing. Marcus Heyn
prof.Ing. P. Zuna, CSc., Dr.Eng.h.c.
prof. Ing. J. Witzany, DrSc.

30-6-0
29-7-0
24-11-1
18-16-2

schválen
schválen
schválen
neschválen

Hlasování: 33 – 0 – 2
Usnesení: AS ČVUT v Praze schválil tajným hlasováním jmenování prof. Ing. Zdeňka
Bažanta, C.E., Ph.D., Dr.Eng.h.c., Dr. Ing. Markuse Heyna, doc. Ing. Tomáše Klečky, CSc.,
Ing. Karla Šperlinka, CSc., prof. Ing. Petra Zuny, CSc., Dr.Eng.h.c. mimořádnými členy VR
ČVUT. Všichni jmenovaní získali nadpoloviční počet kladných hlasů.

8. Schválení Stipendijního řádu ČVUT
Stipendijní řád předložil prorektor Kuba. Podstatou je zavedení sociálního stipendia, tzn. pro
studenty, jejichž příjmy dosahují nejvýše 1,1 násobku životního minima. Další změnou jsou
účelová stipendia, kterými se prorektor Kuba snažil podpořit zejména vědeckou práci
studentů (např. publikace v odborných prestižních zahraničních časopisech apod.). Změny též
v prospěchových stipendiích, navrhuje o výši prospěchových stipendií rozhodovat přímo na
fakultách. Stipendijní řád byl projednán s proděkany, se Studentskou unií, se zástupci
studentů.
Doc. Bílek - legislativní komise prošla stipendijní řád podrobně a úpravy projednala s
prorektorem Kubou. Ten úpravy akceptoval. Nutno rozeznávat a korektně používat termíny
„sociální stipendium“ (účelové stipendium ČVUT - neministerské) a ministerské „stipendium
v případě tíživé sociální situace studenta“.
Prof. Lábus upozornil na formulaci v čl. 3 odst. 2. písm. c).
Proběhla diskuse, ve které byly formulovány různé návrhy na znění čl. 3, odst. 2, písm. c.
Rektor prof. Havlíček navrhl upravit formulaci čl. 3 odst. 2. písm. a, b, c. Předseda AS navrhl
hlasovat dle návrhu pana rektora:
v bodě a) jsou studenty ČVUT podle §61 zák.
v bodě b) studují v prezenční formě studia
v bodě c) studovali ve standardní době studia
Hlasování : 27 – 2 – 6
Usnesení : AS ČVUT schválil Stipendijní řád ČVUT po zapracování navržených změn.

9. Schválení Disciplinárního řádu pro studenty ČVUT FBMI
S návrhem Disciplinárního řádu pro studenty ČVUT FBMI seznámila AS děkanka FBMI
prof. Vrbová s tím, že řád sleduje disciplinární řád školy.
Připomínky formálního charakteru.
Po dotazu Ing. Dobiáše proč FBMI vytvořila vlastní Disciplinární řád, když ostatní součásti
ČVUT vlastní Disciplinární řád nemají a po vyjádření doc. Bílka v podobném smyslu,
děkanka prof. Vrbová navrhla stažení tohoto bodu z programu.
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Předseda AS souhlasí se stažením tohoto bodu z programu 21.zasedání AS ČVUT.
10. Schválení změny Organizačního řádu ČVUT KÚ
Se změnami AS seznámil ředitel KÚ doc. Klečka. Změna se týká čl.6 a to složení VR KÚ,
kde se vedení KÚ snažilo, aby článek byl v souladu s ostatními vědeckými radami na ČVUT.
Návrh zahrnuje dvě změny:
a) aby minimálně 1/3 VR tvořili externisté (dle zákona 111/98 Sb),
b) doplnění odstavce č.7, možnost jmenovat mimořádné členy VR.
Předseda legislativní komise upozornil, že tyto změny nebyly jediné a seznámil AS s dalšími
změnami (čl.5: ředitel může pověřit, ale ne jmenovat !, čl.10 odst.4, odst. 5 !).
Doc. Klečka upozornil, že tento Organizační řád byl již schválen AS mimo čl. 7. Doc. Klečka
souhlasí s předsedou legislativní komise a se změnami jím navrhovanými.
Předseda AS navrhl hlasování odložit do doby, kdy budou všechny změny vyjasněny a
prodiskutovány v legislativní komisi.
Doc. Klečka oponuje, jelikož potřebuje schválit VR.
Doc. Bílek doporučuje schválit pouze změnu čl. 6 Organizačního řádu ČVUT KÚ a na příštím
zasedání se k dalším úpravám vrátit.
Hlasování : 36 – 0 – 0
Usnesení : AS schválil změnu čl. 6 Organizačního řádu ČVUT KÚ.
AS žádá pana rektora, aby na příštím zasedání předložil celý Organizační řád ČVUT KÚ.
11. Schválení VR ČVUT KÚ
Doc. Klečka seznámil AS s navrhovanými členy VR ČVUT KÚ.
Navrhovaní členové:
doc.Ing. A. Kohoutková, CSc.
doc.Ing. P. Bouška, CSc.
Ing. M. Černý, CSc.
doc.Ing. T. Klečka, CSc.
Ing. J. Marková, Ph.D.
Ing. S. Modrý, DrSc.
Ing. M. Doksanský, MBA
Ing.V. Hanke, CSc.
Ing. P. Komárek, CSc.
doc.Ing. A. Materna, CSc., MBA
prof.RNDr.Ing. P. Štěpánek, CSc.
Ing. B.Víra, CSc.
Volební komise bude pracovat ve stejném složení jako u bodu 7. (doc. Bílek, Michaela
Lejsková, Ing. Bačovský)
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Výsledky tajného hlasování o členech VR ČVUT KÚ:
doc. Ing. A. Kohoutková, CSc.
doc.Ing. P. Bouška, CSc.
Ing. M. Černý, CSc.
doc.Ing. T. Klečka, CSc.
Ing. J. Marková, Ph.D.
Ing. S. Modrý, DrSc.
Ing. M. Doksanský, MBA
Ing.V. Hanke, CSc.
Ing. P. Komárek, CSc.
doc. Ing. A. Materna, CSc., MBA
prof. RNDr.Ing. P. Štěpánek, CSc.
Ing. B.Víra, CSc.

30-4-1
32-3-0
31-4-0
31-4-0
28-5-2
31-3-1
29-4-1
24-10-1
25-9-1
32-3-0
30-3-2
28-6-1

schválena
schválen
schválen
schválen
schválena
schválen
schválen
schválen
schválen
schválen
schválen
schválen

Hlasování : 33 – 0 – 0
Usnesení : AS ČVUT schválil tajným hlasováním :
doc. Ing. Alenu Kohoutkovou, CSc. – prorektorku ČVUT, doc. Ing. Petra Boušku, CSc. –
vědeckého pracovníka ČVUT KÚ, Ing. Miroslava Černého, CSc. - vědeckého pracovníka
ČVUT KÚ, doc. Ing. Tomáše Klečku, CSc. - ředitele ČVUT KÚ, Ing. Janu Markovou, Ph.D.
– vědeckou pracovnici ČVUT KÚ, Ing. Sylvu Modrého, DrSc. - vědeckého pracovníka
ČVUT KÚ interními členy VR ČVUT KÚ.
Ing. Martina Doksanského, MBA - generálního ředitele SMP Construction, Ing. Václava
Hankeho, CSc. - ředitele odboru MŠMT ČR, Ing. Pavla Komárka, CSc. - ředitele odboru
podpory výzkumu a vývoje CZECHINVEST, doc. Ing. Aloise Maternu, CSc., MBA - děkana
FAST VŠB TU Ostrava, RNDr. Ing. Petra Štěpánka, CSc. - děkana FAST VUT v Brně, Ing.
Bohdana Víru, CSc. - SKANSKA CZ externími členy VR ČVUT KÚ.
Všichni jmenovaní získali nadpoloviční počet kladných hlasů.

12. Projednání Evaluační zprávy EUA
Předseda AS zařadil bod na základě připomínky prof. Lábuse na minulém zasedání.
Informoval, že předkladatel prof. Witzany, je v době zasedání AS mimo republiku.
Předseda AS navrhl přesunout bod na příští zasedání. Bylo přijato všemi členy AS bez
hlasování.
13. Projednání Zprávy vedení ČVUT za období 2000-2005
Ad bod 12.
14. Projednání směrnice kvestora č.71/2006 pro přiznávání a výplatu sociálních
stipendií
Kvestor Ing. Horáček seznámil AS ČVUT se skutečností, že neexistují žádná pravidla, kromě
zákonných norem, takže návrh vychází pouze z toho co víme neoficiálně. Směrnice upravuje
postup při žádosti o výplatu sociálního stipendia. Vyplácet se bude čtvrtletně, zpětně. Termín
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pro podání žádosti je 15.4.2006. Žádost je k dispozici na webových stránkách. Pokud bude
požádáno později než v uvedeném termínu, bude žádost také přijata a stipendium vyplaceno.
Doc. Bílek seznámil AS s připomínkami legislativní komise.
Proběhla diskuse ve které vystoupili doc. Bílek, prof. Fiala, Ing. Dobiáš, prof. Haasz, rektor
prof. Havlíček.
Hlasování: 31 – 0 – 2
Usnesení: AS ČVUT projednal Směrnici kvestora č.71/2006 pro přiznávání a výplatu
sociálních stipendií a doporučil zapracování připomínek legislativní komise.
15. Projednání úpravy Ceníku kolejného SÚZ ČVUT
Předkladatel prorektor Kuba seznámil stručně AS s úpravou cen kolejného v prázdninovém
období. Úprava byla projednána v komisi pro SÚZ a se studenty. Ředitel SÚZ Ing. Zmrzlík
doplnil, že jde o to odlišit studenta, který zaplatil kolejné na celý rok od studenta, který toto
činí až na poslední chvíli.
Hlasování: 33 – 0 – 1
Usnesení: AS ČVUT projednal úpravu Ceníku kolejného SÚZ ČVUT pro akademický rok
2005/2006, týkající se stanovení cen prázdninového kolejného, bez připomínek.
16. Schválení výměny pozemků v areálu Dejvice
Rektor seznámil AS s tím, že se jedná o výměnu drobných nemovitostí, které jsou
ve vlastnictví Magistrátu hl.m. Prahy - chodníky mezi budovami fakulty stavební celková
výměra 14 054 m2).
ČVUT v Praze nabízí nevyuživatelné pozemky v katastrálním území Motol (pozemek je
součást čtyřproudé vozovky) a v katastrálním území Břevnov a Dejvice. Celková výměra
pozemků ČVUT v Praze je 11 854 m2.
Proběhla diskuse ve které vystoupili Ing. Dobiáš a prof. Lábus.
Hlasování:32 – 0 – 0
Usnesení: AS ČVUT schválil výměnu pozemků v katastrálním území Dejvice p.č. 681/2,
681/6, 681/15, 681/16, 681/17, 681/18, 681/19, 681/20, 681/21, 681/25, 681/27, 681/30,
681/32, 681/37, 681/40, 681/48, 681/49, 681/50, 681/57, 681/58, 681/60, 681/62, 681/63,
681/64, 681/65, 681/66, p.č. 683/3 a p.č. 684/2 ve vlastnictví MHMP za pozemky p.č. 3080
v k.ú. Dejvice, p.č. 56/18, 405/2, 405/19, 405/20, 559/2, 560/1 v k.ú. Motol a p.č. 2484/3,
2484/4, 2484/5, 2484/6, 2484/7, 2486/4, 2486/6, 2486/7 v k.ú. Břevnov ve vlastnictví ČVUT
v Praze formou smluv o bezúplatném převodu nemovitostí.
17. Schválení přechodu vlastnictví pozemků - Stříbrná Skalice a Temešvár
Rektor seznámil AS se situací v okolí školících středisek Stříbrná Skalice a Temešvár. Jedná
se o pozemky, které využíváme, ale jsou v majetku Pozemkového fondu a ČVUT platí nájem.
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Dle zákona č. 569/91 jsme požádali o přechod vlastnictví těchto pozemků
Proběhla diskuse, ve které vystoupili senátoři Ing. Dobiáš, prof. Fiala, rektor prof. Havlíček a
doc. Vospěl.
.
Hlasování: 30 – 0 – 2
Usnesení: AS ČVUT schválil přechod vlastnictví pozemků p.č. 516/4 a 516/5 v k.ú. Stříbrná
Skalice a pozemků p.č. 303/1 a 305 v k.ú. Temešvár z vlastnictví ČR Pozemkový fond do
vlastnictví ČVUT v Praze.
18. Různé
a.

Informace o vývoji výstavby na Vítězném náměstí

Rektor informoval o tom, že po nástupu do funkce se dozvěděl, že ČVUT v Praze vede čtyři
soudní spory s VŠCHT v souvislosti s realizací výstavby na Vítězném náměstí. Rektor
obnovil spolupráci s advokátní kanceláří Šťovíček a spol. (tato spolupráce byla přerušena
prof. Witzanym) s tím, aby byly spory co nejdříve dokončeny, žádal o smírné vyřešení sporů.
Advokátní kancelář odmítla další spolupráci a v současné době se hledá nová advokátní
kancelář na určitou limitovanou dobu (do 0,5 mil.Kč - poté nutno vypsat výběrové řízení).
Vedou se formální i neformální jednání s VŠCHT. Připravuje se memorandum o společném
postupu v realizaci výstavby na Vítězném náměstí. O dalším vývoji bude rektor průběžně
informovat.
b. Informace o Inkubátoru
RNDr. Press - ředitel TIC ČVUT v Praze představil AS ČVUT historii vzniku Inkubátoru.
Jedná se o realizaci výsledků výzkumu a vývoje ČVUT, systém podpory pro nově vzniklé
firmy, pro studenty, pracovníky a absolventy. Inkubátor nabízí poradenství a podporu,
vybavené kancelářské prostory, výhodné nájemné, networking.
Inkubátor se nachází na rohu ulic Šolínova a Jugoslávských partyzánů.V současné době je zde
9 kanceláří po 14 m2, 2 jednací místnosti, hala s kuchyňsk. koutem a místem na sezení.
Vzorem pro Inkubátor je Inkubátor ve vědeckém parku IDEON u university v Lundu na jihu
Švédska.
Inkubátor byl otevřen 17.1.2006. Dnes je obsazen šesti firmami (FEL, FJFI, FS).
Ve 2. pololetí roku 2006 se očekává otevření dalších prostor – celkově bude až 20 kanceláří.
Perspektivy do budoucna: Vědecký park v Dejvicích, Technologický park na západním okraji
Prahy.
c.

Programové prohlášení SK RVŠ

Pan Vrba informoval o tom, že materiál je k dispozici na webových stránkách. Studentská
komora RVŠ není spokojena s některými ustanoveními novely Zákona o vysokých školách.
Proběhla diskuse, týkající se možnosti AS iniciovat legislativní návrhy, ve které vystoupili
Ing. Dobiáš, rektor prof. Havlíček, Ing. Bačovský, prof. Haasz, doc. Bílek, prof. Hlaváč.
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AS ČVUT vzal informaci na vědomí s tím, že se komise pro rozvoj a vědu a legislativní
komise budou programovým prohlášením dále zabývat.
d. Informace o jednotném systému správy a sdílení dokumentů - Enterprise Content
Management
Předseda AS informoval, že po dohodě s Ing. Zápotockým, který tento bod navrhl, bude
informace zařazena do programu příštího zasedání AS ČVUT.
e.

Dejvíce technice

Akci „Dejvíce technice“ prezentovali AS ČVUT pan Jakub Waiser a Jaroslav Balatka.
Jedná se o prezentační akci ČVUT, která se bude konat ve dnech 7. a 8.5.2006 v Dejvické
ulici. Hlavními organizátory jsou MČ Praha 6, ČVUT v Praze - odbor vnějších vztahů,
Studentská Unie, ISC a další. Akce je součástí oslav 300 let ČVUT.
Cílem prezentace je seznámit širokou veřejnost a zejména středoškolské studenty
s možnostmi studia na ČVUT v Praze.
Program:

“Nové ČVUT v Dejvicích“- prezentace fakult
„Hry bez hranic“- hry pro středoškoláky
„Malý inženýr“- hry pro děti
„Prezentace studentských aktivit“

f.

Mezinárodní studentská konference v roce 2007

Pan Zárybnický informoval, že se podařilo zajistit pořádání této prestižní mezinárodní
konference v roce 2007 (ve dnech 22. - 27.3.2006) v Praze v rámci oslav 300 let ČVUT.
g.

Lustrace

Doc. Bílek požádal nové členy AS o dodání lustračního osvědčení.
Předseda AS poděkoval senátorům za účast na zasedání.
22.řádné zasedání AS ČVUT se bude konat 26.4.2006 ve 13.30 hod ve velké zasedací síni
R ČVUT.

Zapsala: Ing. Kamila Dušková
Upravil a z audiozáznamu editoval:
předseda AS ČVUT
doc.Ing. Petr Konvalinka,CSc.
předseda AS ČVUT
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